
Запазена марка Electrolux

Модел EKG51154OW 943003343

Индекс енергйина ефективност - ИЕЕ - Главна фурна 95.8

Клас енергийна ефективност - Главна фурна A

Консумация на енергия със стандартно натоварване, конвенционален 
режим (kWh/cycle) - Главна фурна 1.54

Консумация на енергия със стандартно натоварване, конвенционален 
режим (MJ/cycle) - Главна фурна 5.53

Колко на брой празнини 1

Източник на топлина Газ

Обем (I) - Главна фурна 51

продуктов информационен лист 



Attribute Name Position Symbol Value Unit

Код за разпознаване на модела EKG51154OW 
943003343

Тип на котлона Hob inside 
Freestanding 
Cooker

Брой на газовите горелки 4

Енергийна ефективност на (една) газова 
горелка

Left Front - Rapid 
Burner

EEгазова 
горелка

53,0 %

Left Rear - Auxiliary 
Burner

EEгазова 
горелка

N/A %

Right Front - Semi 
Rapid Burner

EEгазова 
горелка

55,0 %

Right Rear - Semi 
Rapid Burner

EEгазова 
горелка

55,0 %

Енергийна ефективност на газовия котлон EEгазов котлон 54.3 %

Информация за продукта според ЕС  66/2014

EN 30-2-1: Битови газови уреди за готвене. Част 2—1: Рационално използване на енергията. Общи 
положения



Attribute Name Position Symbol Value Unit

Код за разпознаване на модела EKG51154OW 
943003343

Вид на фурната Oven inside 
freestanding 
cooker

Маса на уреда M 41,0 Kg

Брой на затворените отделения 1

Енергоносител за всяко затворено 
отделение (електроенергия или газ)

Газ

Обем за всяко затворено отделение - V 51 L

Консумация на енергия (електроенергия), 
необходима за нагряване на 
стандартизиран товар в затворено 
отделение на електрическа фурна по време 
на цикъл в конвенционален режим за едно 
затворено отделение (крайна електрическа 
енергия)

- EC
електрическа 
фурна

1.54 kWh/
цикъл

Консумация на енергия, необходима за 
нагряване на стандартизиран товар в 
нагрявано с газ затворено отделение на 
фурна по време на цикъл в конвенционален 
режим за едно затворено отделение 
(крайна енергия от газ)

- ECгазово 
затв.отдел

5.53 MJ/цикъл

Индекс на енергийна ефективност на 
затворено отделение

- EEIфурна 95.8

Информация за продукта според ЕС  66/2014

EN 15181 Метод за измерване на консумацията на енергия на газови печки


